POVZETEK POROČIL NEVLADNIH ORGANIZACIJ O REALIZACIJI
PROGRAMOV ZA LETO 2014
1. Gobarsko društvo Lisička
V letu 2014 so izvajali programa Vloga gliv pri ohranjanju narave in Monitoring gliv na
Mariborskem otoku. V sklopu programov so izvedli 17 strokovnih predavanj, 15 delavnic, 10
razstav, pripravili so zloženko o glivah, ki imajo bioindikacijski potencial, izvedli so 8 gobarskih
ekskurzij. Prav tako so vzdrževali 2 učni poti, Uršank pri Rušah in Bolfenk na Pohorju in po
njih tudi vodili zainteresirano javnost.
2. Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave
Združenje je izvedlo 4 promocije z degustacijo integrirane zelenjave v trgovini s slovenskimi
pridelki in izdelki. Sodelovali so na Ludbreškem sejmu. 21. novembra 2014 so ob Slovenskem
tradicionalnem zajtrku na OŠ Gustava Šiliha v Mariboru izvedli dve delavnici in predavanje. V
decembru so pripravili predavanje z naslovom Izbrana kakovost.
3. Podravsko gozdarsko društvo
Društvo je s pomočjo pridobljenih sredstev na naravoslovni učni poti Piramida – Kalvarija
postavilo 11 tabel. Odstranili so tudi zarast ob tabli in redno vzdrževali omenjeno pot. Po
gozdnih učnih poteh Kalvarija – Piramida, Rozkina učna pot, Tojzlov vrh in drugih so 21 krat
vodili šolsko mladino in drugo zainteresirano javnost. Društvo je nadaljevalo aktivnosti
povezane s postavitvijo spomenika splavarjem. Pobudo so predstavili MOM in določili možne
lokacije. Izvedli so tudi dve predavanji o tujerodnih invazivnih vrstah z namenom osveščanja
širše javnosti o pomenu invazivnih tujerodnih vrst. V Univerzitetni knjižnici Maribor je bila v
decembru izvedena razstava o 60-letnici gozdnogospodarskega načrtovanja. Pričeli so tudi z
aktivnostmi za postavitev gozdarskega muzeja v kletnih prostorih na Tyrševi ulici v Mariboru
v sodelovanju s Srednjo lesarsko šolo Maribor. Organizirali so ekskurzijo v Triglavski narodni
park, kjer so si ogledali razsežnosti poškodb po žledu in izmenjali izkušnje o gospodarjenju z
gozdovi na zavarovanih območjih. V tednu gozdov so organizirali ogled mestnih gozdov in
predavali o njihovem pomenu.
4. Ribiška družina Maribor
Člani družine so v letu 2014 opravljali naslednje naloge:
- Izvajanje monitoringa na vseh vodotokih in ribnikih,
- vlaganje 6000 dvoletnih mladic podusti,
- izdelava študije škod zaradi obratovalnih nihanj, odvzemov gramoza in onesnaženj,
- izvedba pomladanske čistilne akcije in redno vzdrževanje in sanacije okolice vodnih
objektov ter parkovnih površin,
- nadzor drstenja rib na drstiščih v Dravi in uvedba dežurstev v zimskem času zaradi
kormoranov,
- sodelovanje z Zavodom za ribištvo Slovenije pri inventarizaciji ribjega fonda,
- nadzor in evidentiranje novih zalednih onesnaževalcev,
- izdaja Biltena v 500 izvodih.
5. Lovska družina Ruše
V letu 2014 so v lovski družini Ruše izvedli 14 delavnic in predavanj za otroke, mladino ter
širšo javnost. Udeležili so se prireditve ob Dnevu Zemlje v organizaciji MOM. Večina
aktivnosti je potekala na prostem, nekaj pa so jih izvedli tudi v učilnicah in na lovskem domu.
Organizirali so tudi srečanje lovcev in kmetovalcev in ob koncu leta izvedli posebno
predavanje za lastnike gozdov in kmetijskih zemljišč na temo Škode po in na divjadi. Udeležili

so se občinske čistilne akcije ter opravili tudi vse zadane naloge na področju gojitve divjadi.
Aktivno so sodelovali pri urejanju problematike nelegalnih voženj z motornimi vozili po
naravnem okolju in izvajali nadzor nad potepuškimi psi v lovišču.
6. Lovska družina Radvanje
Izvajali so naloge in ukrepe ter druge z zakonom določene naloge. Med naloge je spadala tudi
košnja in spravilo sena, priprava pasišč za divjad, gnojenje travnikov, vzdrževanje grmišč in
remiz, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, vzdrževanje vodnih virov,
saditev in vzdrževanje plodonosnih vrst dreves in grmovnic, postavitev in vzdrževanje
gnezdnic, vzdrževanje zimovališč srnjadi, navadnega jelena, gamsa, zajca, vidre in vseh vrst
ptic, zimsko dopolnilno krmljenje divjadi, privabljalno in preprečevalno krmljenje divjadi,
preprečevanje škod od divjadi, … Opravljali so tudi monitoring naravnega okolja z dvema
lovskima čuvajema tekom celega leta. Ugotavljali so kritične kontrolne točke in določali
ogroženost, postavljali kemične ograje in druge fizične prepreke. Obiskovali so osnovne šole
in se srečali z lastniki zemljišč. S svojim delom so obeležili več okoljskih dni: Dan gozdov,
Svetovni dan voda, Svetovni dan Zemlje, Dan biotske raznovrstnosti, Svetovni dan habitatov
in Evropski dan opazovanja ptic.
7. Čebelarska zveza društev Maribor
Lani čebelarske zveze so na Pobreškem pokopališču in v avditoriju FKBV obeležili praznovanje
170 letnice rojstva dr. Filipa Terča. Izvajali so tečaje in izobraževanja za čebelarje in
apiterapevte, organizirali dan odprtih vrat čebelarske zveze, sodelovali so na dnevu
čebelarstva in se predstavili na Trgu Leona Štuklja, organizirali so letni posvet o apiterapiji ter
dan apiterapije v Mariboru. Obiskali so 3 vrtce in 3 osnovne šole, kjer so jim predavali o
čebelarjenju ter pomenu čebel. Sodelovali so na prireditvah Pozdravljeni v našem kraju,
Miklavžev sejem, Božični sejem. Izvedli so več prostovoljnih delovno-čistilnih akcij na
območju Betnave, kjer je sedež društva in na Pivoli, se družili s čebelarji iz drugih krajev in
držav ter organizirali strokovno ekskurzijo.
8. Potapljaško društvo Maribor
1. Društvo je izvedlo 22. mednarodno ekološko akcijo Drava 2014 – NI NAM VSEENO. Akcija
je pridobila mednarodni značaj, saj so uspeli združiti ekologe – potapljače ob reki Dravi,
tako da so se istočasno potopili v Dravo v Dravogradu, Rušah, Mariboru, Ptuju in
Varaždinu na Hrvaškem.Potapljalo se je več kot 40 potapljačev. V Mariboru je pomagalo
še 20 ljudi, ki so čistili in odstranjevali odpad. Pripravili so delavnice za otroke na temo
ekologije, sejem rabljene potapljaške opreme, predstavitve nove potapljaške opreme in
prikaz tehničnega potapljanja. Na sami prireditvi so pogostili slikarje in tako začeli s
projektom 4. Likovni EX tempore EKO DRAVA 2014. Udeležilo se ga je 42 slikarjev in
slikark.
2. V potapljaškem društvu so skozi leta organizirali že mnogo božičnih in drugačnih zimskih
potopov. Povabili so otroke, ter jih tudi simbolično obdarili. Poleg tega zabavnega dela v
zimskih potopih so opravili marsikatero nalogo, ki je poleti niso mogli zaradi slabše
vidljivosti. Tako so lokalizirali direktne izpuste kanalizacije in podobno.
9. Društvo snovalcev električnih vozil
Projekt Odsev 15 traja od novembra 2012 in se je nadaljeval tudi v času sofinanciranja, torej
od podpisa pogodbe v juliju 2014 do 31.1.2015 uspešno nadaljeval.
V tem obdobju so tudi s pomočjo pridobljenih razpisnih sredstev izpeljali nabavo ključnih
elektronskih komponent vozila. Predvsem gre za akumulatorski paket litijevih celic, nadzorno
elektroniko za nadzor akumulatorjev, ostale elektronske komponente pogonskega sklopa ter
svetlobnih teles vozila. Omenjene komponente so bile sestavljene in povezane v testno
vezavo, ki jo že uporabljamo za namene testiranja pogonskega sklopa. K slednjemu pa

spadata tudi vrhunska visokotehnološka elektromotorja »in-wheel« zasnove, ki jih je v
sodelovanju z nami razvilo ekskluzivno za projekt Odsev 15 zagonsko podjetje Gem motors iz
Kamnika. Skupno pogonsko enoto so v mesecu januarju 2015 začeli aktivno testirati v
laboratoriju partnerskega podjetja Gem motors z namenom validacije ustreznosti in
vzdržljivosti sestavnih komponent, kot celotnega sklopa. To testno delo je nujno in bistveno
za kakovostno nadaljevanje projekta, ko bo pogonski sklop vgrajen v vozilo.
Ob tem so razvili in izdelali tudi nosilno platformo šasije vozila, ki je tako pripravljena za
vgradnjo pogonskega sklopa, še pred tem pa izdelavo in montažo vzmetenja in obešenja
vozila, zavor, krmilnega mehanizma in preostalih vitalnih komponent, ki so pogoj za t.i. vozno
šasijo, torej delujoče vozilo brez končnega interjerja in zunanje karoserije. Ta vozna šasija je
naslednji vmesni cilj projekta Odsev 15 in je planirana za obdobje med 7. in 8. mesecem leta
2015.
Društvo snovalcev se udejstvuje tudi kot promotor elektro mobilnosti. V ta namen so
sodelovali tako na Evropskem tednu mobilnosti v Mariboru, kakor tudi na prireditvi ob Dnevu
Zemlje na Univerzi v Mariboru.
10. Lovska družina Kamnica
Lovska družina se je posebej posvečala temam trajnostnega upravljanja z divjadjo, njenim
vplivom na okolje ter vse večjim vplivom človeške aktivnosti v okolju ter njihovo medsebojno
povezanost. V februarju so obiskali vrtec v Kamnici in vrtec v Brestrnici in pripravili predavanji
o vlogi lovca. V aprilu so organizirali čistilno akcijo in predavanje na temo zaščite voda na
področju Vrbanskega platoja. Na prireditvi KS so krajanom predstavili naloge lovca, srečali so
se tudi z lastniki zemljišč in gozdov. Za otroke so organizirali Otroški tabor.
11. Mariborska kolesarska mreža
Mreža je izvajala program »ETM vozlišče«, ki je bil ciljno usmerjen v povečanje
prepoznavnosti in učinkovitosti Evropskega tedna mobilnosti ter v senzibilizacijo,
informiranost in osveščenost z vsebinami, ki so povezane s tematiko mobilnosti. Pri tem je šlo
za združevanje vseh pomembnih vidikov trajnostne mobilnosti ter poskus usklajenega in
sistematičnega povezovanja vseh relevantnih deležnikov s ciljnimi skupinami uporabnikov.
Pri tem je vlogo ETM vozlišča odigral Mobilnostni center Maribor, ki je ponudil svoje
podporno okolje in organizacijske potenciale za učinkovitejšo izvedbo. Dodana vrednost
programa je bila vključitev prostovoljcev, ki so izvajali vodenja po prizoriščih ETM.
Izvedene aktivnosti po posameznih sklopih:
- Vodenje projekta in poročanje
- Koordinacija aktivnosti in projekta
- Informiranje in obveščanje javnosti
Nabor in usposabljanje prostovoljcev
- Vzpostavitev ETM vozlišča
- Zagotovitev posebnih ugodnosti za dnevne migrante v Maribor
- Izvedba promocijskih dogodkov
12. Društvo Aktiviraj se
Društvo izvaja projekt Ropotarnica, ki se je v septembru 2014 preselila na novo lokacijo na
Partizanski cesti v Mariboru. Tam se po nizkih cenah prodajajo rabljene ali odvečne stvari, ki
jih podarijo posamezniki ali podjetja. Društvo je večkrat v letu izvajalo delavnice recikliranja
stvari, izdelave naravne kozmetike ter naravnega vrtnarjenja. Pet krat so izvedli dogodek
zamenjave oblačil in sodelovali na večih okoljskih dneh, ki smo jih organizirali v MOM. V času
ETM so skupaj z Mobilnostnim centrom organizirali dneve odprtih vrat in sprejemali ter vodili
različne skupine. Sodelovali so tudi pri projektu Artkamp in na festivalu Lent.
13. Zavod Zadihaj

Zavod je aktivno sodeloval z MOM v času Evropskega tedna mobilnosti. Organizirali so
demonstracijske vožnje z električnimi vozili, ki so potekale na Trgu Leona Štuklja in so trajale 4 dni po
nekaj ur. Bile so izredno obiskane, ogromno ljudi se je seznanilo z alternativno mobilnostjo, svetovalci
so jim kar med poskusno vožnjo ponudili vse informacije, ki so jih zanimale. Skupaj se je z električnimi
avtomobili testno vozilo skoraj 100 voznikov, ki so postali potencialni kupci tovrstnih vozil.
Organizirali so 4 izlete od tega izvedli 3 in sicer na različne ekološke kmetije z zdravju in okolju manj
škodljivimi avtobusi in vozili. Z radovedneži so obiskali ekološko kmetijo Pri Baronu, ekološko kmetijo
Zupanič in Metz ter ekološko kmetijo Valentan. Na izlete je šlo veliko otrok, njihovih vzgojiteljic ter
starih staršev. Skupaj je kmetije obiskalo več kot 60 ljudi.
Za ves čas trajanja 13. evropskega tedna mobilnosti je bilo za vse udeležence in uradne obiskovalce
organizirano brezplačno parkiranje na večini parkirnih mest sistema Parkauto v Mariboru. Brezplačno
storitev je v tem tednu uporabilo sicer samo 42 voznikov za kaj je sicer razlog nezadostna medijska
podpora. Parkiranje v sistemu Parkauto omogoča hiter umik vozil, ki iščejo parkirno mesto iz cestišča
in s tem manjše gneče, manj onesnaževanja in manj stroškov. Manj gibajočega se prometa pomeni
tudi manjšo možnost prometnih nesreč.
Na Coni Tezno je bila otvoritev polnilnice za električna vozila. Prišli so štirje razredi dijakov srednjih
šol, kjer so jim ob prikazu električnega avtomobila in polnilnice postregli še s krajšimi predavanji o
navadah trajnostne mobilnosti.
Zelo aktivni so bili tudi v sosednjih mestih MOM kot so Murska Sobota, Ruše, Radlje ob Dravi in
Slovenj Gradec, kjer so imeli otvoritve polnilnic za električna vozila in predstavitve drugih ukrepov
(rezervirana parkirna mesta in brezplačno parkiranje na vseh parkiriščih za metanska in električna
vozila,...) kar Maribor že ima. Povsod so predstavljali Mestno občino Maribor kot primer dobre
prakse na tem področju.

2. Društvo za pomoč staršem Štorklja
Osnovni namen projekta Izdaja informativne brošure Otrokom in Zemlji prijazne plenice in brošure
Okolju prijazna pralna sredstva je bil dvig ravni informiranosti in ekološke ozaveščenosti ciljnih skupin
- starše, zdravstvene delavce in ostalo populacijo osvestiti in informirati o ekoloških, zdravstvenih in
finančnih prednostih previjanja otrok v naravne materiale in o možnostih, ki jih imajo, če se odločijo
za sistem ekološkega previjanja, osveščanje o rabi ekoloških pralnih sredstev, zmanjševanje
onesnaževanja voda in širšega okolja ter porast števila uporabnikov ekoloških pralnih sredstev.
V okviru krovnega programa »Otrokom in Zemlji prijazne plenice« so izvedli izobraževalni projekt
promocije zdravja in do narave odgovornega starševstva. Revidirali in ponovno izdali so brošuro o
prednostih previjanja v naravne materiale in zloženko o okolju prijaznih pralnih sredstvih. Tiskovini
so oziroma še bodo brezplačno distribuirali s pomočjo zdravstvenih ustanov, porodnišnic,
materinskih šol, pediatričnih bolnišnic ter oddelkov in Centrov za socialno delo. Društvo je izvedlo tri
predavanja na temo prednosti previjanja otroka v naravne materiale,ki jih je izvedla strokovna
sodelavka Dr. Petra Mihalek.
Sodelovali so na Dnevu otroka, kjer so delili zloženke, podajali informacije, o ekoloških pleničkah in
pralnih sredstvih. S starši so debatirali o prednostih previjanja v naravne materiale in pa seveda o
dejavnostih društva, predstavili pralne pleničke, njihove prednosti predvsem za otroka in pa seveda
tudi za naše okolje.
3. Združenje pridelovalcev vrtnin Maribor
Združenje je v okviru sofinanciranja izvedlo naslednje aktivnosti:
- Promocija sveže in zdravo pridelane hrane na mestni tržnici v Mariboru in izvedba dveh
predavanj na temo zdravega pridelovanja rastlin;

-

Soorganizacija Zelenjadarskega dneva z naslovom Koristne žuželke na vrtu s pikapolonico na
prvem mestu. Izvedli so tudi predavanje o biotičnem varstvu vrtnin.
Organizirali so 17. razstavo Sveže in zdravo s kmetij, v okviru katere so potekali razstava,
izdaja zloženke, letaka in promocijske vrečice, dve delavnici za otroke in 4 predavanja.
V okviru izobraževanja članov združenja so za člane organizirali strokovno ekskurzijo na
Solčavsko in ogled ekološke in sirarske kmetije. Izvedli so tudi dve izobraževanji, predavanje
na temo pomena izbora odpornih sort in hibridov vrtnin za zmanjšanje porabe FFS ter
delavnico o hišici za koristne organizme za biotično varstvo sadovnjakov in rastlinjakov.

4. Štajerska sekcija Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
Organizacija predavanja Ptice ribnika Vrbje pri Žalcu
Na predavanju sta mlada raziskovalca (Matej Gamser in Jure Novak) predstavila rezultate večletne
raziskave ptic na območju ribnika Vrbje pri Žalcu. Ugotovila sta, da je območje pomembno zatočišče
za ptice in druge organizme, hkrati pa sta predstavila tudi grožnje, ki pretijo obravnavanemu
območju. Na predavanju so poslušalci spoznali različne vrste ptic, ki prebivajo na območju ribnika
Vrbje, hkrati pa so se spoznali z načinom in pomenom takšnih raziskav in možnostjo njihove aplikacije
za ohranjanje narave.
Organizacija predavanja Gana
Predavateljici (Ines Kavgić in Urška Živkovič) sta predstavili njuno trimesečno prostovoljsko izkušnjo v
Gani, kjer sta poučevali šolarje, vsaka s svojega področja: Ines je poučevala ekologijo, medtem ko se
je Urška lotila psihologije. Svoje izkušnje sta na zanimiv način strnili v predavanje, ki se je osredotočilo
na razmere v državi ter na odnos mladih do narave in okoljskih problemov.
Organizacija predavanja Ptice otoka Paga
Mlada fotografa (Alen Ploj in Jure Novak) sta predstavila pester svet ptic otoka Paga, ki ga obiskujeta
vsako pomlad v času selitve ptic. Poslušalci so spoznali ptičji svet otoka in najprimernejša območja za
opazovanje ptic na tem navidezno pustem otoku. Ker sta zagreta fotografa, smo spoznali tudi nekaj
fotografskih trikov in se nagledali čudovitih fotografij, ki so nastale ob večletnih obiskih tega otoka.
V toku treh predavanj so poslušalcem predstavili raznolike teme z namenom predstaviti različne
pristope k naravovarstvenem delu in spodbuditi razmišljanje o tej aktualni tematiki. Obiskovalci so
izkazali veliko zanimanje in navdušenje nad tovrstnimi dogodki, zato ocenjujemo, da so tovrstni
dogodki uspešni in potrebni tudi v prihodnje.
5. Slovensko združenje za integrirano in ekološko pridelavo zelenjave
V juliju in avgustu je združenj izvajalo promocije z degustacijo integrirane zelenjave. Združenje je za
člane organiziralo strokovno ekskurzijo v Srbijo, kjer so si ogledali ekološko pridelavo zelenjave,
postopek kisanja zelja, obiskali so Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi sad in podjetje Grow Rasad.
V novembru so na OŠ Staneta Lenardona Razvanje izvedli delavnico in predavanje na temo zdrave
prehrane, ki vključuje lokalno pridelano zelenjavo na integriran način. Prav tako so v novembru
organizirali predavanje z naslovom Zimska zelenjava polna vitaminov, predavala je ga. Miša Pušenjak.
Za namen informiranja in osveščanja o integrirani pridelavi kot naravi in okolju prijaznejši pridelavi,
so oblikovali in natisnili letak, ki so ga delili na mariborskih ulicah.
6. Govedorejsko društvo Maribor
Društvo je v letu 2013 izvedlo naslednje aktivnosti:
1. STROKOVNO PREDAVANJE za člane društva - veterinar Ožbalt Podpečan je seznanil
govedorejce o bolezni visoko produktivnih krav molznic - Bovina virusna diareja. Namen
predavanja je bil seznanitev rejcev o morebitnem pojavu bolezni njihove črede, hitro
prepoznavanje znakov obolelosti krav in telet, seznanitev o izvedba preventivnih krvnih
testov za celotno čredo.

2.

STROKOVNA EKSKURZIJA v Savinjsko-Šaleško dolino - ogledali so si Mlekarno Celeio, se
seznanili z njihovo proizvodnjo (mleko in mlečni izdelki brez GSO). Veliko strokovnih
informacij smo dobili na govedorejski kmetiji blizu Šošanja z novim modernim hlevom, ki je
prilagojen standarom dobrega počutja živali. Ogledali so si še turistično kmetijo, ki se ukvarja
s prodajo domačih izdelkov na domu.
3. Udeležba na državni razstavi goved Lisaste pasme v Lenartu.
4. STROKOVNA EKSKURZIJA v Slovenske Gorice. Ogledali so si kmetijo v Voličini, kjer kmetujejo
mladi prevzemniki. Ogled je temeljil na izmenjavi izkušenj pri izgradnji hleva za krave
molznice lisaste pasme, krmnem obroku živali, zdravstvenemu varstvu goveje živine. Hlev je
prilagojen standardu za zmanjševanje negativnega vpliva na okolje (urejena gnojišča za
hlevski gnoj in jame za gnojevko) ter prilagojeni dobremu počutju živali (urejeni izpusti krav,
prosta reja). Ogledali so si še eno kmetijo, kjer so med drugim dobro predstavili njihovo
organizacijo delovanja in trženja kmetijskih pridelkov in izdelkov.
5. DELAVNICA - predstavitev aktualnih novosti na področju govedoreje – rejski cilji.
7. Čebelarska zveza društev Maribor
Zveza je v letu 2013 organizirala naslednje aktivnosti:
1. Srečanje ob svetovnem dnevu apiterapije,
2. Čebelarska razstava v Pokrajinskem muzeju Maribor,
3. Dan odprtih vrat ČZDM,
4. Točenje medu v Urbanem eko vrtu ,
5. Dan čebelarstva na Trgu Leona Štuklja,
6. Proslava 90-letnice delovanja ČZDM,
7. Slovenski dan apiterapije v avditoriju FKBV na Pivoli,
8. Regijsko ocenjevanje medu,
9. Sodelovanje na Miklavževem sejmu na Trgu svobode ,
10. Sodelovanje na božičnem sejmu na Trgu svobode,
11. 7 strokovnih predavanj,
12. Obiski šol in vrtcev,
13. Čiščenje okolice čebelnjakov pod Pohorsko vilo.
8. Združenje za ekološko kmetovanje SV Slovenije
Združenje je organiziralo naslednja predavanja in seminarje:
- Dan s kontrolorjem: na ekološki kmetiji pri Pavlu Garmutu;
- Predavanje in praktični prikazi za občane MOM na ekoloških kmetiji Uranjek in zeliščni dan na
kmetiji Uranjek;
- delavnica za otroke v okviru trinajste obletnice ekološke tržnice v Mariboru;
- delavnica v okviru tradicionalne prireditve Praznik ekoloških kmetij;
- delavnica za otroke v okviru tradicionalnega Slovenskega zajtrka;
- Knajpova delavnica na ekološki kmetiji Uranjek.
Organizirali so tudi naslednje razstave, promocije, demonstracije, degustacije:
- Trinajsta obletnica ekološke tržnice;
- Praznik ekološke kmetij;
Združenje je sodelovalo na dnevih odprtih vrat na večih ekoloških kmetijah in na sejmu Agra v Gornji
Radgoni. Organizirali so strokovno ekskurzijo na Gorenjsko, kjer so si ogledali ekološki kmetiji Porta in
Šlibar ter Biotehniški center Naklo.
Na ekološki kmetiji so vzpostavili učni poti po sadovnjaku in po zeliščnem vrtu.

9. Gobarsko društvo Lisička
Programa "Vloga gliv pri ohranjanju narave" in ''Monitoring gliv na Mariborskem otoku'' , ki ju je
društvo izvajalo v letu 2013, sta bila namenjena učeči populaciji in splošni javnosti. V okviru
programov so izvedli naslednje aktivnosti:
- strokovna predavanja – skupaj so izvedli 16 strokovnih predavanj, na katerih je bilo prisotnih
povprečno 23 obiskovalcev.
- delavnice – skupaj so izvedli 18 delavnic, na katerih je bilo prisotnih povprečno 19
obiskovalcev.
- razstave gliv – skupaj so izvedli 12 razstav gliv, kar je v skladu z našimi načrti. Z obiskom na
razstavah smo bili zadovoljni, kot tudi s številom razstavljenih gob. Z doseženimi cilji smo
zadovoljni.
- publikacije – pripravili so zloženko o glivah, ki imajo bioindikacijski potencial in natisnili 4000
kosov. Zloženke so delili na strokovnih predavanjih, delavnicah in razstavah.
- ekskurzije – skupaj so izvedli 7 gobarskih ekskurzij, kjer so proučevali rast gliv v različnih
letnih časih.
- vzdrževanje učnih poti – društvo ima 2 učni poti, Uršank pri Rušah in Bolfenk na Pohorju, pri
hotelu Bellevue. Informacijske table so postavljene v gozdu, zato jih je treba vsako leto
očistiti. Občasno pa je treba kakšno od informacijskih tabel ponovno namestiti ali zamenjati,
če je poškodovana. V letu 2013 je bilo potrebno le čiščenje informacijskih tabel.
- terensko delo za ohranitev gliv – v letu 2013 so intenzivneje izvajali terensko delo na Urbanu
in Mariborskem otoku ter preverjali diverziteto gliv v obeh okoljih.
- večje prireditve z več nastopajočimi – izvedli so 2 večdnevni prireditvi.
- vodenje po učnih poteh – izvedli so 2 vodenji po učni poti Uršank in 3 vodenja po učni poti
Bolfenk.
- izdelava in vzdrževanje spletne strani – na spletni strani društva www.gobe.si, so predstavili
informacije o programih in nadaljevali z enciklopedičnim opisom različnih vrst gliv, ki so jih
uspeli najti. Prav tako so obiskovalcem dostopne publikacije, ki jih je možno s spletne strani
sneti brezplačno.
10. Ekološko kulturno društvo Za boljši svet
Društvo je izvedlo naslednje programe:
1. Teta, prosim kilogram čistega zraka! – izvedena je bila gledališka predstava in pet delavnic na
OŠ Bratov Polančičev.
2. Odebelimo ozonski plašč! – izvedena je bila gledališka predstava in pet delavnic na OŠ Borci
za severno mejo
3. Maribor – mesto čistega zraka! – izvedena je bila gledališka predstava in pet delavnic na OŠ
Martin Konšak.
4. Mami, rad imam čisti zrak! – izvedene so bile tri lutkovne gledališke predstave v vrtcih
Pobrežje, Oton Župančič in Jožica Flander v Mariboru.
5. Električni skuter je cool! – izvedena je bila gledališka predstava in sedem delavnic na Srednji
zdravstveni in kozmetični šoli Maribor.
6. Maribor je mobilen! – v času Evropskega tedna mobilnosti je društvo izvedlo 2 predstavi za
otroke in mladostnike: Zemlja je dobila vročino in Rešimo Zemljo.
11. Lovska družina Ruše
V letu 2013 so v LD Ruše izvedli 6 delavnic, ki se jih je udeležilo približno 160 otrok in mladih. Z OŠ
Selnica ob Dravi so pripravili tudi delavnico s študentko iz Italije v angleškem jeziku na tematiko gozd
in divjad v gozdu. Sodelovali so z vrtcem Studenci (Limbuš), OŠ Selnica ob Dravi, OŠ Janka Glazerja
Ruše, OŠ Franc Rozman Stane, Srednja gradbena šola Maribor in Srednja šola za oblikovanje Maribor.

Lovci so se v aprilu udeležili občinske čistilne akcije in opravili vse zadane naloge na področju gojitve
divjadi. Aktivno so sodelovali na področju osveščanja prebivalstva glede zagotavljanja potrebnega
miru v loviščih in na področju urejanja problematike nelegalnih voženj z motornimi vozili po
naravnem okolju ter izvajali nadzor nad potepuškimi psi v lovišču.
12. Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo
Zveza je izvedla 5 okroglih miz in novinarskih konferenc ter ekološko kampanjo in ulično akcijo. Ob
svetovnem dnevu okolja je zveza soorganizirala ogled okoljskih filmov v kinu Udarnik in organizirala
koncert Recycleman-a. V času Evropskega tedna mobilnosti je zveza sodelovala s informativno
stojnico, kjer so mimoidoče informirali o svojem delovanju, opravljali so meritve CO v izdihanem
zraku. V času ETM so organizirali brezplačno parkiranje v centru, opravljali so demonstracijske vožnje
z vozili na alternativna pogonska goriva, merili so prašne delce v ozračju, organizirali so nagradne igre
na stojnici, radijske nagradne igre, brezplačno okoljsko gledališko predstavo ter avtobusne vožnje
(CNG bus) za osnovnošolce.
V programe je bilo aktivno vključenih oz. informiranih več kot 1200 oseb, posredno so dosegli še
veliko večje število ljudi (časopisni članki, objave- TV prispevki, radijske reportaže in nagradne igre,
facebook itd.)
13. Podravsko gozdarsko društvo
Za potrebe obnove talne ureditve na celotni trasi naravoslovne poti, ureditve počivališča pri hrastih s
postavitvijo klopi in miz (Kalvarija), ki bi služile kot prostor za učilnico v naravi ter ureditev počivališča
pri hrastih z razglediščem (posek grmovnic), je bil 12.8.2013 opravljen ogled poti.
Društvo je opravilo 13 vodenj šolske mladine in širše zainteresirane javnosti po godnih učnih poteh
(Kalvarija–Piramida, Rozkina gozdna učna pot, Tojzlov vrh,…) in bližnjem gozdu. (Mariborski otok).
Organizirali so delavnico »Pomen Mariborskega otoka« za OŠ Kamnica.
Za potrebe postavitve klopi in miz na celotni trasi poti od Studenške brvi do Koblarjevega zaliva ter
odstranitve grmovnic in ureditve počivališč na delih poti, kjer se bodo le-te postavile, je bil opravljen
strokovni pregled poti ter narejen podroben načrt trase (M=1:5.000) z vrisanimi klopmi in počivališči
ter ugotavljanje lastništva zemljišč, kjer bodo le-te postavljene.
Društvo je promoviralo slovensko gozdarstvo v tujini in navezovalo stike z gozdarji iz sosednjih držav s
predpristopno izmenjavo mnenj (vstop Hrvaške v EU) s hrvaškimi gozdarji.
14. Mladinski center Osmica
V okviru programa Se mladi zavedajo pomena okolja? Pokažimo jim pravo pot! Je mladinski center
izvedel naslednje aktivnosti:
- delavnice o porabi vode v gospodinjstvih in o vzdrževanju vodnih priključkov;
- predavanja o ločenem zbiranju odpadkov in različnih klasifikacijah le teh;
- seminar na temo ozaveščanja mladih o vrednotah okolja;
- razstava z naslovom Mladi provokativno za čisto okolje;
- izdaja tiskane zloženke.
15. Lovska družina Pobrežje – Miklavž
V letu 2013 so lovci Lovske družine Pobrežje – Miklavž izvedli precej aktivnosti, s katerimi so
predstavili lovsko organizacijo in lovca šolskim in predšolskim otrokom. Ena izmed njih je bila zelo
odmevna organizacija razstave v lovskem domu na Pobrežju, ki so jo pripravili v sodelovanju z
Ribiško družino Maribor, z Društvom gojiteljev pasemskih golobov Slovenije in s čebelarjem iz
Pobrežja. Razstavo so si s svojimi učitelji in vzgojitelji ogledali vsi otroci iz vrtca Tezno, Pobrežja,
Brezja, ter iz vseh osnovni šol na področju Tezna, Pobrežja in Brezja.
V sodelovanju z LZM so organizirali srečanje mentorjev za delo z mladimi v Lovskih družinah. Na tem
srečanju so predstavili delo komisije za delo z mladimi na nivoju LZS, ter dogovorili smernice kako
lovstvo in naravovarstvo približati mladim in najmlajšim, na njim razumljiv način. V osnovne šole so
razdelili knjige iz Zlatorogove knjižnice LZS.

Prav tako so vse šole in vrtce ter mariborski azil za živali opremili s poučnimi in opozorilnimi plakati o
obnašanju v gozdu.
Udeležili so se čistilne akcije, organizirali srečanje s kmeti in lastniki gozdov in zemljišč. Delovanje so
predstavljali v lokalnih časopisih in na lokalnih televizijah. Vzdrževali in urejali so gozdne robove in
remize. Zasejali so štiri njive s kulturami, ki nudijo kritje, zavetje in prehrano v zimskem času.
16. Mariborska kolesarska mreža
Mariborska kolesarska mreža je v letu 2013 izvajala program »Redni okoljski programi MKM«. Glavni
namen projekta je bil senzibilizirati občane Maribora do okoljsko-prometne tematike in jih preko
različnih aktivnosti angažirati do vprašanj kot je trajnostna mobilnost, ponovna uporaba, recikliranje,
nadgradnja materialov, kolesarski promet, načrtovanje prometa, prostorsko planiranje, trajnostni
turizem, kolesarska skupnost, mednarodno povezovanje in promocija Maribora kot zelenega mesta,
skupaj z njegovim zaledjem.
Aktivnosti so bile izvedene po naslednjih sklopih:
1.) Delavnice upcyclinga in recyclinga
V letu 2013 smo v kolesarski delavnici BikeLab, ki deluje v okviru CAAP na Valvasorjevi 42 v Mariboru,
izvajali izobraževalne programe po principu samopopravljalnice »popravi sam«. Udeležencem smo
dali prosto na voljo delavnico, orodje, opremo in znanje. Izvajanje programa so mentorirali kolesarski
mehaniki - prostovoljci Mariborske kolesarske mreže. Poleg samopopravljalnice so se v okviru
aktivnosti izdelali različni artikli po principu reciklaže in »upcyclinga«. Tako so nastali obeski za ključe
iz stare verige za kolesa, odsevniki, denarnice, etui za telefon ali tablico iz odpadne kolesarske
zračnice. Delavnice so se izvajale vsak teden ob torkih, razen med poletnimi počitnicami. Izvedenih je
bilo 40 delavnic, na katerih je bilo vsega skupaj prisotnih več kot 200 ljudi.
2.) Promocijske terenske delavnice
Promocijske terenske delavnice so se izvajale v obliki Letečih popravljalnic na različnih lokacijah v
mestu in so bile namenjene različnim ciljnim skupinam. V okviru delavnic so se izvajali brezplačni
tehnični pregledi koles in manjša popravila. Prav tako se je na teh dogodkih postavila mobilna
infotočka, kjer so se mimoidoči lahko informirali o različnih vprašanjih, kot so okoljevarstvo, promet,
prostor, kolesarjenje ipd. Izvedenih je bilo 10 delavnic.
3.) Vodeni poučni izleti
- Ecotopia Bike Tour
- Maribor – Ptuj
- Gradec – Maribor
- Terenski ogled z novinarji
- Urbani sprehod maj
4.) Vzpostavitev nove sprehajalne poti
V okviru programa se je pripravil koncept prometno-urbanistične ureditve nove sprehajalne poti na
Ruški cesti v Mariboru.
5.) Vzdrževanje učnih in izobraževalnih poti

Poleg zasnove koncepta novih poti, so se v okviru programa izvedle tudi aktivnosti za vzdrževanje
obstoječih poti. Pri tem se je posebej velik poudarek dal na koordinaciji in participaciji z
vsakodnevnimi uporabniki in pristojnimi institucijami.
- v okolici OŠ Janko Padežnik
- delavnica – Akcijski načrt 2014
6.) Kolesarska manifestacija – parada
MKM je organizirala tudi obisk Društva ljubiteljev starih koles Dimek iz Beltincev pripravila razstavo
starih koles.
17. Društvo za razvoj kmetijstva in podeželja Maribor
Društvo je za svoje člane izvedlo več izobraževanj:
- tematski sklopi iz programa sofinanciranja MOM, programa KOP in vsebinskega področja
trajnostnega kmetovanja;
- novosti na področju agrotehnoloških ukrepov pri kmetovanju vodovarstvenih območjih in
predstavitev osnovne zakonodaje;
- Ali Slovenija postaja sušna dežela?;
- napoved namakanja za izbrane kmetijske kulture;
- Kako pridelovati poljščine, vrtine in krmne kulture v spremenjenih vremenskih razmerah dolgoročno pomanjkanje vlage v tleh;
- prenos standardov dobre kmetijske prakse in podnebne spremembe;
-

dobra praksa iz področja uporabe FFS in praktični pristopi pri uporabi tehničnih sredstev za
nanašanje FFS.

Izvedene delavnice:
- Ekološka delavnica - kateri parametri klime so se spremenili in kako kmetovati pod novimi
pogoji;
- Ekološka delavnica 2 - Stanje okolja v Sloveniji, kmetijstvo in dober gospodar;
- Ekološka delavnica 3 - Globalizacija in odziv podeželja s ciljem ohraniti življenjski prostor.
Društvo je soorganiziralo 54. Tekmovanje oračev Podravja in demonstracijsko tehnološke prikaze ter
akcijo »Očistimo svoj domači kraj«, ki je bila namenjena čiščenju komunalnih odpadkov na divjih
odlagališčih, cestah, ob vodotokih, v stanovanjskih okoliših ter na sprehajalnih in pohodniških poteh.
V akciji je sodelovala večina članstva po sektorjih organizacije skupin glede na njihovo lokacijo
bivanja.
Izvedli so študijsko potovanje članov DRKP Mb na območje Avstrijske Štajerske na temo trajnostne
kmetijske rabe kot odgovor na klimatske spremembe.
Izdali so promocijski material Voda za zdravje in življenje
18. Lovska družina Malečnik- Košaki
Lovska družina je v okviru sofinanciranja izvedla naslednje aktivnosti:
1. Predavanje o vlogi lovcev s poudarkom na trajnostnem gospodarjenju z divjadjo na OŠ
Košaki, vrtec Malečnik, OŠ Tone Čufar in OŠ Gustaf Šilih.
2. Sodelovanje na spomladanski čistilni akciji na območju lovišča LD Malečnik – Košaki.
3. Sodelovanje pri čiščenju Mariborskega otoka.
4. Čiščenje obrežja reke Drave v KS Malečnik.
5. Organizacija razstave trofej Pesniškega LGB.
6. Organizacija in izvajanje vseh ukrepov za ohranitev živalskih in rastlinskih vrst.

19. Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor
Društvo je ob 65. letnici delovanja izdalo zbornik Preteklost za prihodnost 1948 – 2013. V zborniku je
opisana zgodovina društva in referati pomembnejših gradbenih inženirjev. Predvidenega posveta na
temo energetske učinkovitosti v arhitekturi društvo ni izvedlo.
20. Slovensko društvo za vode Drava
Društvo je izvedlo projekt Karavana varne kemije, ki traja že od leta 2010. Po slovenskih vrtcih,
osnovnih ter srednjih šolah, knjižicah in v drugih ustanovah so izvajali predavanja in delavnice, ki so
bile namenjene širši javnosti. Želeli so ozavestiti čim več poslušalcev o :
- Zdravem načinu življenja
- O uporabi kozmetike: prednosti in pasti naravne in ostale kozmetike
- O široki uporabi kemikalij v vsakdanjem življenju
- O uporabi kemikalij v hrani
- O čudežnem napredku v svetu nano – delcev in o nevarnostih, ki jih nano – delci predstavljajo za
zdravje
21. Potapljaško društvo Maribor
Ob svetovnem dnevu voda je društvo izvedlo prireditev z naslovom Drava 2013 – ni nam. Ob tem se je
več kot 40 potapljačev istočasno potopilo v Dravo v Dravogradu, Rušah, Mariboru, Ptuju in Varaždinu
na Hrvaškem. Potapljalo se je več kot 40 potapljačev. Na isti dan je več kot 20 ljudi pomagalo čistiti in
odstranjevati odpad odstranjen iz reke. Pripravili so delavnice za otroke na temo ekologije, sejem
rabljene potapljaške opreme, predstavitve nove potapljaške opreme in prikaz tehničnega potapljanja.
V okviru akcije Dobri možje iz Drave obdarujejo otroke so povabljene otroke simbolično obdarili.
Poleg zabavnega dela potopa so lokalizirali direktne izpuste kanalizacije.
22. Ribiška družina Maribor
RD Maribor je v letu 2013 opravila naslednje aktivnosti:
1. Pripravljen projekt in časovni plan aktivnosti, določeni izvajalci posameznih faz projekta in
seznanjeni izvajalci.
2. Uvajalni tečaj za mlade ribiče in nove ribiče – program s poudarkom na etiki in ekologiji
ribištva. Seminar in ustni razgovor je bil opravljen v decembru s 35. mladimi ribiči.
3. Monitoring na potokih je tekel preko celega leta.
4. Vlaganje 20 000 potočnic v potoke Pohorja – Framski, Polanski, Razvanjski in Hočki potok.
5. Sklic članstva je bil izveden 3 krat v mesecu marcu in priprava ekoloških aktivnosti preko
leta. Udeleženi je bilo 430 članov.
6. Izvedba rednih čistilnih akcij ponavljajočih se vsaka dva meseca, redno vzdrževanje okolice
vodnih objektov kot parkovnih površin 2 redni akciji in 2 izredni akciji – udeleženih 600
članov.
7. Srečanje ribičev kuharjev in tekmovanje pri pripravi jedi sladkovodnih rib – demonstracija in
degustacija - dve prireditvi: Radgona 2 dni v aprilu in v Račah 1 dan v juniju.
8. Nadzor nad drstišči na Dravi in stalna prisotnost v zimskem času zaradi kormoranov
izvedena v predelu Malečnika.
9. Inventarizacija ribjega fonda v potokih Pohorja in izlovov na naslednjih potokih: Razvanjski
potok, Slivniški potok, Pekrski potok, potok Srednica, Hočki potok, Dupleški potok, Potok
Črnec, bohovska veja Miklavškega potoka, bohovska veja Hočkega potoka, inventarizacija
ribnikov z organiziranimi ribolovi (Betnavski ribnik, Radvanjski, Vegros, Razvanjski, Hotinjski
ribniki, gramoznica Duplek, ribnik Univerze Pivola). V teh aktivnostih je sodelovalo je 2650
ribičev.
10. V sodelovanju z Zavodom za ribištvo Slovenije in Ikro d.o.o. je bila pripravljena strokovna
ocena škode na Dravi v času drsti. Na reševanjih in selitvah rib je sodelovalo 70 ribičev.

11. Nadaljevanje aktivnosti za zmanjševanje kalnosti in s tem negativnih vplivov na kakovost
vode reke Drave, ki nastajajo zaradi neekološkega odstranjevanja usedlin v bazenih HE na
avstrijski strani. Prvi učinki so vidni. Teh nedovoljenih posegov je znatno manj in trajajo manj
časa. Predali so strokovno študijo v proučitev in obravnavo na meddržavni komisiji za Dravo
in pravnemu zastopniku v proučitev za sprožitve mednarodnega spora.
12. Izvedena je bila sanacija posledic poplav v gramoznici Duplek – popravilo obalne
komunikacije, zatravitev in očiščenje nanosov v ribniku Slivnica.
13. Saniranje erozijskih poškodb na objektih in vzdrževanje okolice objektov ( Hotinjski ribniki,
Ribnik Radvanje SV)
14. Novih zalednih onesnaževalcev in nastajanje novih divjih deponij v zaledju potokov na
območju MOM niso zaznali.
15. Izdan je bil bilten z zaključnim poročilom - 500 izvodov.
23. Lovska družina Gaj nad Mariborom
Lovska družina je izvedla 6 predavanj in aktivnosti o naravovarstvenih dejavnostih lovcev za osnovne
šole.
Čistili so stare opuščene sadovnjake ter kosili zapuščene travnike. Tako so očistili 150 dreves
napadenih z belo omelo in pokosili 2 ha opuščenih travnikov.
24. Zveza prijateljev mladine Maribor
Zveza prijateljev mladine Maribor je s svojimi aktivnostmi obeležila naslednje pomembne dneve v
letu 2013:
1. Dan Zemlje – eko delavnice, senzorične delavnice in senzorični labirint, predstava O zeleni
žabici Emi, ki ni marala vode, predstava Živalska bolnišnica, pravljica O zlatem lončku.
2. Mednarodni dan okolja – ustvarjalne eko delavnice, senzorični park za prebujanje čutov, eko
didaktične igre, predstava Nihče na tem svetu ne sme biti lačen, razstava Voda.
3. Evropski teden mobilnosti – vsakodnevne ustvarjalne delavnice, bralni maraton, predavanje
o uporabnosti konoplje, potopis o Kolumbiji, predstava O radovednem gumbku.
4. Teden otroka – naravoslovne delavnice o dvoživkah, o listavcih in iglavcih, o gozdu, o čutenju
v naravi.
V času Festivala Lent je zveza v mestnem parku organizirala klepete, na katerih so se obiskovalci
izobrazili o ogroženih skupinah živali v Sloveniji in o načinih njihovega varstva. Za otroke so
organizirali izlete v mariborski akvarij in terarij, na Hipodrom Maribor, v azil za živali, na Pohorje, na
Fakulteto za naravoslovje in matematiko UM, …
Poleg celodnevnih ekskurzij po Sloveniji so organizirali tudi Poletno šolo fotografije, na prireditvah pa
so se pojavljali tudi z info stojnico. V aktivnostih so sodelovali z vrsto drugih organizacij.
25. Lovska družina Radvanje
Z načrtnimi in ciljnimi ukrepi pri dopolnilnem zimskem, privabljalnem in odvračalnem krmljenju,
izvajanjem biotehničnih, biomeliorativnih in drugih del v lovišču, so člani LD Radvanje izboljševali
življenjske pogoje in življenjski prostor divjih živali. Z monitoringom, odstranjevanjem bolne, oslabele
in poginule divjadi, so zbirali in proučevali stanja posameznih vrst populacije divjadi. Z dodajanjem
fazanov izboljšanjem življenjskih pogojev vseh divjadi, so ustvarili pogoje za ohranitev zdrave
populacije obstoječih prostoživečih živalskih vrst. Z izvajanjem posameznih ukrepov za zmanjšanje
škod na in od divjadi so izboljšali prometno varnost na posameznih odsekih cest in zmanjšali nastalo
škodo na poljščinah in divjadi. Lovsko čuvajsko službo sta opravljala stalno 2 lovska čuvaja.
S širšo javnostjo so komunicirali preko mestnih četrti Radvanje in Pekre-Limbuš. Imeli so
naravovarstvene dneve, dneve predstavitve lovstva in dneve odprtih vrat.

